Sistemul de producţie Clearfield® pentru cultura de rapiţă
Bune practici BASF de utilizare

Înainte de a deschide ambalajele de seminţe şi înainte de a semăna seminţele, utilizatorii
trebuie să citească şi să respecte integral următoarele instrucţiuni.
General
1) Sistemul de producţie Clearfield pentru rapiţă
Utilizaţi erbicidul Clearfield pentru rapiţă doar la hibrizii de rapiţă Clearfield.
2)Conformitate
• Bunele practici agricole: Urmaţi întotdeauna bunele practici agricole locale. Atunci când
este posibil, utilizaţi metodele integrate de management al buruienilor, cum ar fi combaterea
buruienilor răsărite înainte de semănarea culturii de rapiţă Clearfield.
• Legislaţia în vigoare: Respectaţi întotdeauna legislaţia în vigoare şi urmaţi instrucţiunile de
folosire a erbicidelor înscrise pe etichetă, pentru a obţine cel mai bun control posibil al
buruienilor.
Evitarea afectării culturii
1) Evitarea aplicării incorecte. Reţineţi că ambalajele seminţelor Clearfield şi erbicidele
Clearfield au întotdeauna inscripţionată marca Clearfield. De asemenea, numele
hibrizilor pentru rapiţă Clearfield au întotdeauna sufixul "CL".
2) Utilizarea erbicidelor din Grupa B* (menţionate mai jos). Pentru a evita afectarea
culturilor, nu se va aplica asupra hibrizilor pentru rapiţă Clearfield niciun erbicid care nu
face parte din Grupa B* şi care nu este un erbicid pentru rapiţă Clearfield.
Managementul samulastrei de rapiţă Clearfield
1) Buna igienă a câmpului.
După cultivarea rapiţei Clearfield, samulastra de rapiţă Clearfield poate apărea în câmpul
respectiv şi, eventual, pe parcele vecine, ca urmare a unor practici agricole normale şi,
probabil, în urma polenizării între cultura de rapiţă şi culturi vecine.
Aplicaţi întotdeauna o bună igienă în câmp şi, în special:
- combateţi buruienile în cultura de rapiţă
- evitaţi mutarea mecanică a seminţelor de la un câmp la altul cu echipamente de semănat
sau de recoltat
- stimulaţi germinaţia samulastrei de rapiţă după recoltare deoarece samulastra poate fi
controlată cu erbicide sau prin lucrări mecanice.
2) Controlul samulastrei de rapiţă în culturile următoare.

Pentru a controla samulastra de rapiţă Clearfield, fie folosiţi (a) un erbicid corespunzător ce
nu face parte din Grupa B, fie (b) o combinaţie între erbicide corespunzătoare ce nu fac parte
din Grupa B cu erbicide din Grupa B. Folosirea de erbicide cu mai multe moduri de acţiune
este o practică dovedită utilizată pentru a reduce şansa dezvoltării buruienilor rezistente la
erbicide.
Vă rugăm contactaţi distribuitorul dumneavoastră local sau un reprezentant BASF pentru a
stabili care sunt cele mai bune opţiuni privind erbicidele disponibile pentru controlul
samulastrei de rapiţă Clearfield.
Condiţii de utilizare
SIstemul de producţie Clearfield pentru rapiţă este furnizat exclusiv cu condiţia respectării
prevederilor privind bunele practici de utilizare.
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Responsabilitate
Compania BASF SRL sau companiile sale afiliate nu pot fi făcute responsabile în nici un fel
faţă de utilizatori pentru orice pierderi sau daune rezultate din, legate de, sau în legătură cu,
(a) utilizarea de erbicide din Grupa B, care nu sunt erbicide Clearfield, aplicate hibrizilor de
rapiţă Clearfield sau (b) non-conformitatea cu oricare dintre celelalte instrucţiuni menţionate
mai sus.
În
astfel
de
situaţii,
compania
BASF
nu
îşi
asumă
niciun
fel
de
responsabilitate, aceasta fiind preluată de către utilizator.
*Grupa B erbicide: inhibitori de ALS, sunt produse din următoarele familii chimice:
imidazolinone, pirimidine, sulfonamide, sulfoniluree, triazolopirimidine.
Pentru mai multe informaţii privind grupurile de erbicide, vizitaţi:
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx
*Pentru informaţii suplimentare, inclusiv pentru recomandări specifice privind erbicidele
destinate combaterii samulastrei de rapiţă Clearfield vizitaţi www.Clearfield.basf.eu

